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KNVvL Examinering Instituut (KEI) 
Houttuinlaan 16A 
3447 GM  Woerden 
Telefoonnummer: 0348 – 437 066 
 

Aanvraagformulier 

voor IPPI kaart 

 
Ondergetekende dient hiermee de aanvraag in voor: 

 IPPI 1 
 IPPI 2 
 IPPI 3 
 IPPI 4 
 IPPI 5 
  

Gegevens aanvrager 

Naam en voorletters       

Roepnaam            

KNVvL lidnummer        

Adres          

Postcode                                  Woonplaats

Geboortedatum                                  Geboorteplaats

Nationaliteit         

Telefoon privé        

Mobiel nummer                                  E-mail

Opleidingsinstantie         

 
Ondertekening 

Ik heb kennis genomen van de minimale eisen die aan de betreffende IPPI card zijn 
gesteld, zoals beschreven op de volgende pagina, en verklaar hieraan te voldoen. 
Ik verklaar dat alle gegevens op dit formulier volledig en naar waarheid zijn ingevuld 
en dat ik € 12,50 heb overgemaakt op  de rekening van de KNVvL, ING Bank 179618 
te Woerden, onder vermelding van KEI IPPI, mijn naam en KNVvL-lidmaatschap-
nummer. 
 

Plaats:                                     Datum: 

Het geheel opsturen aan: Handtekening aanvrager:    

KNVvL AFDELING SCHERMVLIEGEN 
Houttuinlaan 16A 
3447 GM Woerden 
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Afgiftereglement voor IPPI-kaarten 

 

Wie met een Nederlands brevet in het buitenland wil vliegen doet er goed aan een 
zogenoemde IPPI-kaart aan te schaffen. In veel landen, waaronder de meeste Alpenlanden, 
is namelijk het bezit van een dergelijke kaart vereist voor iedereen die zelfstandig een vlucht 
wil maken. De lokale autoriteiten kunnen daardoor aan de hand van de kaart nagaan op welk 
niveau de houder ervan is gekwalificeerd. 
Een nieuwe IPPI-kaart dient te worden aangevraagd bij een nieuw brevet of vernieuwing van 
een brevet. Degene die in bezit is van een IPPI-kaart hoeft geen nieuwe kaart aan te vragen 
bij verlenging van het brevet.  
 
De IPPI-kaart wordt uitgegeven door de Fédération Aéronautique Internationale (FAI). 
Daarbij wordt een onderscheid gemaakt in vijf niveaus (‘Stages’), die variëren van het eerste 
basisniveau (Stage 1: ground skimming) tot het maken van overlandvluchten (Stage 5: cross 
country). Aangezien de theorie- en praktijkeisen die voor de Nederlandse brevetten worden 
gesteld niet naadloos aansluiten op de eisen die gelden voor de verschillende niveaus van 
de IPPI-kaart moet het brevet als het ware naar de kaart worden vertaald. Dat gebeurt aan 
de hand van het onderstaande schema: 
 

KNVvL-brevet   IPPI-kaart    Omschrijving 

PgPL 1    Stage 1    Ground skimming 
Stage 2    Altitude gliding 

PgPL 2 Bergstart  Stage 3    Ridge soaring 
PgPL 3 Bergstart  Stage 4    Thermal gliding 

Stage 5    Cross country 
 
Voor Stage 3 vereist:  PgPL  Berg. 
Voor Stage 4 vereist: óf PgPL  3 Berg 

óf PgPL  2 Berg + ten minste 10 vlieguren, waarvan ten minste 2 uur in 
thermische stijgwinden en ten minste 2 uur in dynamische stijgwinden. 

Voor Stage 5 vereist: PgPL  3 Berg + ten minste 20 vlieguren en ten minste 5 overlandvluch- 
ten met een minimale afstand van 20km, niet zijnde een vlucht langs 
dezelfde bergkam. 

 
Het Algemeen Secretariaat schrijft de IPPI-kaart uit, indien de aanvrager: 

 lid is van de afdeling Schermvliegen; 
 de kosten van de IPPI-kaart € 12,50 heeft overgemaakt; 
 een geldig PgPL  2 (voor IPPI stage 3) of PgPL 3 (voor IPPI stage 4) heeft. 

 
Brevethouders 2B die stage 4 en brevethouders 3B die stage 5 aanvragen, dienen hun 
logboeken te laten controleren bij een erkende school. Als blijkt dat aan de eisen is voldaan 
zal een erkende instructeur de aanvraag goedkeuren en mede aftekenen.  
Wil je alle IPPI eisen uitgebreid doorlezen, check dan het document ParaPro2008 

http://www.fai.org/hang_gliding/system/files/parapro_2008.pdf
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